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www.pife.gov.pl

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/
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Sieć 
Punktów Informacyjny Funduszy Europejskich 

w województwie lubelskim

✓ GPI Lublin ul. Stefczyka 3b,

tel.: 81 44 16 864, 81 44 16 865, 81 44 16 547 
kontakt@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Biała Podlaska ul. Warszawska 14  
tel.: 83 343 58 44, 
bialapodlaska@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Chełm pl. Niepodległości 1 
tel.: 82 565 19 21, 514 924 194 
chelm@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Puławy ul. gen. Fieldorfa-Nila 18 lok. 19  
tel.: 81 88 66 126, 514 924 214 
pulawy@feu.lubelskie.pl

✓ LPI Zamość ul. Partyzantów 3 

tel.: 84 638 02 67, 514 923 981,      
zamosc@feu.lubelskie.pl

www.rpo.lubelskie.pl 

mailto:kontakt@feu.lubelskie.pl
mailto:bialapodlaska@feu.lubelskie.pl
mailto:chelm@feu.lubelskie.pl
mailto:pulawy@feu.lubelskie.pl
mailto:zamosc@feu.lubelskie.pl
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Instytucje realizujące projekty

Dla osób zarejestrowanych w urzędach pracy:

➢ Powiatowe Urzędy Pracy

• Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez
pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

• Wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-
edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz
poszukujących pracy,

• osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP jako osoby
bezrobotne, dla których został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II
(tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy, osoby odchodzące z
rolnictwa
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dla osób niezarejestrowanych lub zarejestrowanych w urzędzie pracy:

➢ operatorzy zewnętrzni (realizatorzy projektów)

• osoby po 30 roku życia - osoby bezrobotne, bierne zawodowo, ubogie,
rolnicy i ich domownicy (których areał nie przekracza 2 ha
przeliczeniowych),

9



9.3 Rozwój przedsiębiorczości
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Szkolenie

Doradztwo

Dotacja



❑9.3 Rozwój przedsiębiorczości
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej obejmujące:

a) szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające
uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i
prowadzenia działalności gospodarczej, przyznanie środków
finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, nieprzekraczające 6-krotności przeciętnego
wynagrodzenia tj. max. 27 126,48 zł

b) c) wsparcie pomostowe: a/ finansowe. max. 2100 zł miesięcznie na
pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania, b/ niefinansowe –
wsparcie doradcze w czasie funkcjonowania firmy.

Środki finansowe są wyłącznie wypłacane w kwotach netto tj. bez
podatku od towarów i usług
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Instytucje realizujące projekty

Operatorzy zostali wybrani w drodze konkursu.

Instytucje będą realizowały projekty w 2019 oraz w 2020 r. - różne terminy
rekrutacji.

• Każda instytucja będzie miała stronę projektu, na której będą zawarte
wszystkie informacje dotyczące charakterystyki grupy docelowej, obszaru
objętego projektem, terminy i dokumenty rekrutacyjne.

• Instytucja może zawęzić grupę docelową (np. tylko do kobiet lub osób
niepełnosprawnych), lub obszar realizacji (np. określone powiaty).

• Otrzymane dofinansowanie wraz z odsetkami należy zwrócić, jeżeli będziemy
prowadzić działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo
naruszymy inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków
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https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-
konkursy/9-3-rozwoj-przedsiebiorczosci/lista-
projektow-ktore-spelnily-kryteria-i-uzyskaly-
wymagana-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-
projektow-wybranych-do-do/
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https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/9-3-rozwoj-przedsiebiorczosci/lista-projektow-ktore-spelnily-kryteria-i-uzyskaly-wymagana-liczbe-punktow-z-wyroznieniem-projektow-wybranych-do-do/
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• „Rozwój przedsiębiorczości BARRdzo dobrym sposobem na zwiększenie 
aktywności zawodowej mieszkańców Lubelszczyzny”,

- III runda: listopad 2020r. – styczeń 2021r

Biuro Projektu Biłgorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Biłgoraju, 

ul. Kościuszki 65 23-400 Biłgoraj,www.barr.org.pl email: biuro@barr.org.pl

84 686 53 93 www.barr.org.pl

▪ „Wzrost poziomu przedsiębiorczości w województwie lubelskim”.

- NABÓR 5 planowany na maj 2020

Wschodnia Agencja Transferu Technologii Sp. z o.o. ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin, 
tel. 792 848 595 http://wat-tech.pl/dotacje/

▪ „Dotacja na start”.( z poprzedniego konkursu)

- Planowana IV edycja 06-07. 2020r

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska NASZ CHEŁM i Stowarzyszenie Rozwoju 
Aktywności Społecznej TRIADA; Biuro projektu, al. Żołnierzy I AWP 3, 22- 100 
Chełm, tel. 518-355-237 lub 565 84 45; http://naszchelm.eu/dotacje-nastart/

mailto:biuro@barr.org.pl
http://www.barr.org.pl/
http://wat-tech.pl/dotacje/
http://naszchelm.eu/dotacje-nastart/


15

▪ „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna” .
Nabór od 13.05.2020 r. do 22.05.2020 
Europejskie Centrum Doradczo - Szkoleniowe Rafał Dudzic w partnerstwie z Benefit 
Projekt Andrzej Bożek oraz Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej
Biuro projektu: ul. Dulęby 7/14, 20-357 Lublin, tel. 518-808-886, email: 
projekty@ecds.com.pl ; https://www.ecds.com.pl/
Projekt w Zamościu – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27A, 22-400 Zamość, 668 
210 598
▪ „Dotacja na firmę”.

- Planowany nabór: Czerwiec 2021, Wrzesień 2022

Chełmskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego
biuro projektu ul. Hrubieszowska 102, 22-100 Chełm (w siedzibie Wyższej Szkoły 
Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej) ;Osoba do kontaktu: P. 
Aneta Radomska, tel. 501 868 592; http://chsrks.pl/dotacja-na-firme/
▪ „Biznes to przyszłość”.
- Planowana rekrutacja”: I.05-06.2020, II.07-08.2020
Inspires sp. z o.o., ul. Lubelska 36B, 21-100 Lubartów, e-mail: info@inspires.pl/ tel. 
796-822-263, http://btp.inspires.pl/ http://btp.inspires.pl/rekrutacja/

mailto:projekty@ecds.com.pl
https://www.ecds.com.pl/
http://chsrks.pl/dotacja-na-firme/
http://btp.inspires.pl/
http://btp.inspires.pl/rekrutacja/


▪ „Sukces w kobiecym wydaniu II”.
Brak strony projektowej -projekt z odwołania ( tylko dla kobiet)
- Rekrutacja planowana na maj br.
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” z 
siedzibą w Lublinie ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin; www.oic.lublin.pl 
▪ „Przedsiębiorcze Lubelskie”.
II tura planowana w pod koniec maja br.
Adres biura projektu: EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW, 20-078 
Lublin, ul. 3 Maja 18/5a, II piętro, pokój nr 3. +48 793 125 321, e-mail:  
m.krasuki@eds-fundacja.pl; 
www.eds-fundacja.pl/projekty/przedsiębiorczelubelskie
• „Z biznesowym podejściem”
- Nabór będzie prowadzony do 21.05.2020 r. ( tylko dla kobiet)
AMD GROUP Michał Drymajło ,Ul Krakowska 18 G/54 35-111 Rzeszów tel.: 17 779 
01 88 kom.: 608 396 822 e-mail: biuro@amd-group.pl
Wszelkich informacji udziela Biuro projektu: AMD Group ul. Piaskowa 57, 23-200 
Kraśnik tel.: 81 825 91 98
http://www.amd-group.pl/z-biznesowym-podejsciem-aktualnosci.html
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Wsparcie obejmuje:

1. Wsparcie szkoleniowo doradcze ( określona ilość godzin w zakresie
przedsiębiorczości, grupowe i indywidualne spotkania doradcze)

2. Wsparcie inwestycyjne – (każda z osób, której biznes plan zostanie
wyłoniony do dofinansowania otrzyma maksymalnie do 6-krotności
przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej
obowiązującego w dniu przyznania wsparcia. Wsparcie to zostanie
wypłacone jednorazowo.

3. Wsparcie pomostowe – (udzielane po zarejestrowaniu działalności
gospodarczej od momentu podpisania umowy na udzielenie wsparcia

pomostowego, które pomoże w pokryciu podstawowych kosztów,
obligatoryjnych opłat niezależnie od poziomu jego przychodów w
okresie do 12 miesięcy.

Poza tymi usługami dla wszystkich osób biorących udział w projekcie
przewidziane jest: zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie, poczęstunek,
materiały promocyjne (długopis, notatnik), zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia. 17



Dokumenty rekrutacyjne
Przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych należy sprawdzić:

• Czy spełniasz kryteria udziału w projekcie?

• Czy wypełniłeś wszystkie wymagane pola formularza rekrutacyjnego?

• Czy formularz rekrutacyjny jest podpisany w wyznaczonych miejscach?

• Czy każda strona formularza rekrutacyjnego jest parafowana?

• Czy dołączyłeś wymagane załączniki?

• Czy kserokopie załączników potwierdziłeś za zgodność z oryginałem?

Po skompletowaniu wszystkich wymaganych dokumentów należy je trwale
spiąć i złożyć w wyznaczonym terminie do Biura projektu. Za dzień złożenia
formularza rekrutacyjnego uznaje się dzień, w którym formularz zostanie
złożony w biurze projektu. Dokumenty rekrutacyjne złożone poza terminem
rekrutacji wskazanym na stronie internetowej nie podlegają rozpatrzeniu.

18



MINIMALNY ZAKRES BIZNESPLANU
1) Pomysł na biznes – analiza marketingowa (opis produktu/usługi – przewaga
rynkowa i zainteresowania klientów; analiza klientów, do których skierowany jest
produkt lub usługa - sposób wyboru klientów, charakterystyka rynku, metody
pozyskania klientów, ich oczekiwania; analiza konkurencji, jej pozycji i udziału w
rynku, wysokość cen, jakość produktów dystrybucji promocji; możliwe narzędzia i
koszty promocji; analiza czynników mogących ograniczać działalność przedsiębiorcy
zarówno w bliższej, jak i dalszej przyszłości).

2) Potencjał Wnioskodawcy (wykształcenie, doświadczenie zawodowe i
dodatkowe umiejętności, kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa;
planowane zatrudnienie kadry, posiadany majątek).

3) Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia (zakres oraz
efektywność planowanego przedsięwzięcia - niezbędność i racjonalność finansowa
zakupów towarów lub usług przewidzianych w biznesplanie ze środków
przyznanych na rozwój przedsiębiorczości przy uwzględnieniu ich parametrów
technicznych lub jakościowych, dostępność zasobów, możliwości pozyskania i
utrzymania rynków zbytu, zapewnienie płynności finansowej po upływie okresu 12
miesięcy od faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej).

4) Operacyjność i kompletność (przejrzystość, prostota, zrozumiałość założeń,
kompleksowość opisu przedsięwzięcia 19



Doradztwo w zakresie pisania biznes-planów

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 

❑warsztaty z pisania biznesplanu  dla chętnych –
bezrobotnych czy też pracujących.

▪ rezerwacje https://wuplublin.praca.gov.pl/dla-
bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poradnictwo-
zawodowe/poradnictwo-
grupowe/lublin/zgłoszenie, tel. 81 4635 354 

20

https://wuplublin.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poradnictwo-zawodowe/poradnictwo-grupowe/lublin/zgłoszenie
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Filia WUP w Zamościu
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 7.30-15.30
Adres: ul. Partyzantów 3
22-400 Zamość

Sekretariat
Tel.:(0-84) 677-66-17
(0-84) 677-66-18
(0-84) 677-66-19
605 90 34 88
Fax:(0-84) 677-66-17
E-mail:luwuza@praca.gov.pl
E-mail Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Zamościu 
centrum.zamosc@wup.lublin.pl

mailto:luwuza@praca.gov.pl
mailto:centrum.zamosc@wup.lublin.pl


• Wysokość wsparcia finansowego wypłacana jest w jednej transzy po
zarejestrowaniu działalności gospodarczej zgodnie z zapisami Umowy o
udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem
projektu a Beneficjentem.

• Pomoc, o której mowa w ust. 3 udzielana jest na podstawie
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w
ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego na lata 2014- 2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1073)

• Uczestnik projektu zobowiązuje się wydatkować wsparcie pomostowe
finansowe z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający
uzyskanie jak najlepszych wyników i z dbałością wymaganą przez
najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z niniejszą Umową.
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Zobowiązania zakładającego działalność 
gospodarczą

do: 

1)korzystania ze środków finansowych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w sposób gwarantujący osiągnięcie założonych celów i
zadań;

2) poddania się kontroli i monitoringu w zakresie prawidłowości
korzystania ze środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości;

3) zwrotu udzielonych środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z zapisami Umowy o udzieleniu
wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a
Beneficjentem;

4) prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy
liczonych od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności, zgodnie z
aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS

23



Zabezpieczenie umowy

• Weksla własnego in blanco

• Poręczyciel, (Jest osobą fizyczną w wieku do 70 lat,
posiadającą pełną zdolność do czynności
prawnych),

• Na uzasadniony wniosek Uczestnika projektu
dopuszcza się możliwość uwzględnienia innych
form zabezpieczenia umowy na otrzymanie
wsparcia finansowego oraz wsparcia pomostowego.

24



INSRTUMENTY ZWROTNE
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Pożyczka na start

Pożyczkobiorca

osoba fizyczna, która zamierza otworzyć działalność gospodarczą na
terenie województwa lubelskiego i w okresie 12 miesięcy przed
przystąpienie do projektu nie posiadała zarejestrowanej działalności
gospodarczej.



Pożyczka na start

Warunki finansowe udzielenia pożyczki

Kwota: od 5000 zł do 50 000 zł
Na jak długo: do 60 miesięcy – 5 lat

Oprocentowanie – 1% w skali roku

Inne warunki: możliwa 6 miesięczna karencja w spłacie rat kapitałowych



Pożyczka na start



Pożyczka może zostać udzielona na cele: obrotowe, obrotowo – inwestycyjne albo 
inwestycyjne bezpośrednio związane z planowanym rozpoczęciem działalności 

gospodarczej.

Fundacja „OIC Poland” udziela pożyczek w szczególności na:
a) Nabycie środków trwałych,
b) Budowę, przebudowę, adaptację lub modernizację środków trwałych,
c) Zakup wyposażenia,
d) Zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego
przedsięwzięcia,
e) Zakup wartości niematerialnych i prawnych,
f) Pokrycie kosztów innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową

instalacją
i uruchomieniem sprzętu,

g) Na tworzenie nowych miejsc pracy.

Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze 
konsumpcyjnym.



www.oic.lublin.pl

Pożyczki
Tel. 81 710 46 34 pozyczka@oic.lublin.pl

http://www.oic.lublin.pl/
mailto:pozyczka@oic.lublin.pl


„Instrument Finansowy – Mikropożyczka 9.3 oraz 

Mikropożyczka 10.2” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020

W ramach zawartej umowy uruchomione zostały preferencyjne pożyczki 
unijne dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej na 
terenie województwa lubelskiego

http://www.barr.org.pl/pozyczki/mikropozyczki-na-rozpoczecie-

dzialalnosci-z-rpo-wl-2014-2020/
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Funduszu Pożyczkowego 
BARR S.A. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00

Istnieje możliwość skorzystania z usług mobilnego doradcy.

Kontakt:
Fundusz Pożyczkowy BARR S.A.
ul. Kościuszki 65, 23-400 Biłgoraj
tel. +48 84 686 53 93, + 48 784 346 995

31
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Mikropożyczki 9.3 Mikropożyczki 10.2

Kwota pożyczki: do 98 000 zł do 60 000 zł

Oprocentowanie:
0,37%, tj. 0,2% stopy bazowej określanej przez Komisję 

Europejską

Okres spłaty: do 7 lat

Okres karencji: do 6 miesięcy

Przeznaczenie 

pożyczki:

1.wydatki związane z rozpoczęciem działalności

gospodarczej,

2.udział Pożyczki w koszcie realizowanego

przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości

brutto.

32



Kto może ubiegać się ( 9.3)

• Osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostające poza rynkiem pracy,
tj. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako
bezrobotne) lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy, tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale
bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

• 2. Pozostający bez pracy mężczyźni w wieku 30 - 49 lat.

• 3. Osoby w wieku 30 lat i więcej należące do następujących grup:
imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),reemigranci, osoby
odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, osoby ubogie pracujące, osoby
zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach
umów cywilno - prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają
wysokości minimalnego wynagrodzenia w miesiącu poprzedzającym
dzień przystąpienia do projektu.

33



Kto może ubiegać się ( 10.2)
Osoby fizyczne, które należą do jednej z poniżej wymienionych grup:

1. pracownicy pracodawców przechodzący procesy restrukturyzacyjne z
terenu województwa lubelskiego: *pracownicy przewidziani do
zwolnienia, tj. pracownicy którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia
stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących
pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze
nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego,
*pracownicy zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących
zakładu pracy, tj. pracownicy zatrudnieni u pracodawcy, który w okresie 12
miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu
dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn
niedotyczących pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z
przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub
technologicznych,*osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących
zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem
przystąpienia do projektu,

2. pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących procesy
restrukturyzacyjne z terenu województwa lubelskiego. 34



Zabezpieczenie pożyczki

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel
własny wystawiany przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. W
przypadku ustawowej wspólności majątkowej Przedsiębiorcy – również
poręczenie wekslowe współmałżonka.

Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od
kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną
transakcją, itp. (np. poręczenie osób fizycznych i prawnych, hipoteka na
nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na
środkach trwałych, itp.)
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„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”





Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej 

- inicjator Programu

Bank Gospodarstwa Krajowego
- operator Programu

Pośrednicy Finansowi
- podmioty udzielające w całym kraju 
pożyczek i usług szkoleń i doradztwa

Osoby 
rozpoczynające 

działalność 
gospodarczą

Przedsiębiorcy 
tworzący miejsca 

pracy



❑ Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

❑ Pożyczka na utworzenie miejsca pracy

❑ Bezpłatne usługi szkoleń i doradztwa



Bezrobotni
zarejestrowani w urzędzie, do czasu 

osiągnięcia wieku emerytalnego 

Studenci
ostatniego roku studiów pierwszego i 
drugiego stopnia, jednolitych studiów 

magisterskich 

Absolwenci
Studiów I i II stopnia, jednolitych studiów 
magisterskich, poszukujący pracy, do 4 lat 
od ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu 

zawodowego

Opiekunowie osób 
niepełnosprawnych
członkowie rodziny opiekujący się 

dzieckiem z orzeczeniem o 
niepełnosprawności lub osobą 

niepełnosprawną, niepobierający 
świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku 

opiekuńczego

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej 



Opiekunowie osób niepełnosprawnych - członkowie rodziny opiekujący się:

❑ dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami
konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze
znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji;

❑ osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie
pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów
o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

Nowa grupa docelowa



Aktualna możliwa wartość pożyczki do 103.000 zł; jednostkowa wartość pożyczki nie

może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Oprocentowanie:
❑ 0,06% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie

działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu
dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług
rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących
opiekunami osób niepełnosprawnych.

❑ 0,14% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych,
studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów, których
finansowana działalność gospodarcza nie polega na prowadzeniu żłobka lub
klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub świadczeniu usług
rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

Warunki pożyczki



Okres spłaty: do 7 lat
Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
Zabezpieczenie spłaty:

• weksel własny pożyczkobiorcy
• poręczenia osób fizycznych

Udział wsparcia w koszcie realizowanego przedsięwzięcia: 
do 100% (brak wymaganego wkładu własnego)
Dodatkowe opłaty:
brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczki

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi 
pomoc de minimis

Warunki pożyczki



W ramach środków pożyczki można sfinansować m.in:

❑ Środki trwałe niezbędne do rozpoczęcia prowadzenia działalności,

❑ Towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności,

❑ Szkolenia, kursy,

❑ Środek transportu, z wyłączeniem działalności prowadzonej w 
transporcie drogowym towarów.



W ramach środków pożyczki nie można finansować: 

❑ Prowadzenia działalności w formie spółki prawa handlowego,

❑ Prowadzenia działalności w branży erotycznej,

❑ Zakupu od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym
gospodarstwie domowym oraz od najbliższych członków rodziny, tj. rodziców,
dziadków, dzieci, rodzeństwa,

❑ Przejęcia działalności gospodarczej od współmałżonka oraz najbliższego
członka rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków
trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w
tym samym miejscu,

❑ Kosztów osobowych, tj. ZUS, wynagrodzenia pracownika.



Podmioty, którym udzielono 
pożyczki na podjęcie działalności 

gospodarczej
Niepubliczne przedszkola i szkoły

Osoby fizyczne, osoby prawne lub 
jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej, 
zamieszkujące lub mające siedzibę 

na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, producenci rolni

Żłobki lub kluby dziecięce, podmioty 
świadczące usługi rehabilitacyjne

Pożyczka na utworzenie miejsca pracy



Na utworzonym ze środków pożyczki stanowisku pracy można 
zatrudnić:

❑ osobę bezrobotną, w tym skierowaną przez PUP, 

❑ opiekuna osoby niepełnosprawnej w niepełnym wymiarze czasu 
pracy (jednak nie mniejszym niż połowa pełnego  wymiaru czasu),

❑ poszukującego pracy absolwenta.

Zatrudnienie pracownika musi nastąpić na podstawie umowy o pracę



W przypadku pożyczkobiorców korzystających jednocześnie z pożyczki na podjęcie

działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla

bezrobotnego skierowanego przez PUP możliwe jest umorzenie należności z

tytułu udzielonej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie

pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej na utworzenie pierwszego stanowiska

pracy dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy

Warunki umorzenia:

❑ utrzymanie, przez co najmniej 12 miesięcy, pierwszego stanowiska pracy dla

bezrobotnego skierowanego przez PUP;

❑ niezaleganie ze spłatą rat pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla

bezrobotnego skierowanego przez PUP oraz pożyczki na podjęcie działalności

gospodarczej.



Szkolenia i doradztwo zapewniane są w ramach Programu:

❑osobom ubiegającym się o pożyczkę na podjęcie działalności
gospodarczej – w szczególności z zakresu przedsiębiorczości,
z uwzględnieniem w szczególności sporządzania opisu i kosztorysu
przedsięwzięcia;

❑pożyczkobiorcom korzystającym z pożyczek na podjęcie
działalności gospodarczej – w szczególności z zakresu: zakładania
działalności gospodarczej, form opodatkowania planowanej
działalności gospodarczej, prowadzenia księgowości.

Osoby i podmioty korzystające ze szkoleń i doradztwa nie ponoszą
kosztów z tego tytułu.



Aktualna możliwa wartość pożyczki: do 31.000 zł; jednostkowa wartość pożyczki nie
może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia

Oprocentowanie:
❑ 0,06% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczki udzielonej

przedsiębiorcy będącemu opiekunem osoby niepełnosprawnej oraz pożyczki na
utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług
rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych lub stanowiska pracy związanego
bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub
prowadzeniem dla nich zajęć,

❑ 0,14% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla przedsiębiorców,
których działalność nie polega na świadczeniu usług rehabilitacyjnych lub
żłobków, klubów dziecięcych sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi
dziećmi.

Warunki pożyczki



Okres spłaty: do 3 lat
Zabezpieczenie spłaty:

• weksel własny pożyczkobiorcy
• poręczenia osób fizycznych; w zależności od oceny pośrednika finansowego

poręczycielem może być ta sama osoba fizyczna, która poręczyła spłatę
pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej

(zamiast poręczenia możliwe jest zaproponowanie przez pożyczkobiorcę innej formy
zabezpieczenia, które podlegać będzie ocenie przez pośrednika finansowego)

Pożyczkobiorca może również stworzyć i uzyskać pożyczkę dla kilku stanowisk.

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi
pomoc de minimis.



Rozpoczęcie naboru wniosków od 01.08.2019 r.

Realizacja programu do 25.06.2021 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków

Kalkulator - http://wsparciewstarcie.bgk.pl/o-programie.html#header6-6h

Lubelska Fundacja Rozwoju
ul. Rynek 7, 20-111 Lublin

tel. 81 528 53 33, 81 528 53 34

www.lfr.lublin.pl

www.wsparciewstarcie.bgk.pl

https://www.bgk.pl/kalkulator-pozyczki-dla-wws/
@LubelskaFundacjaRozwoju

Biuro czynne:
poniedziałek, środa, piątek – godz. 8.00-16.00

wtorek, czwartek – godz. 8.00-17.30

http://wsparciewstarcie.bgk.pl/o-programie.html#header6-6h
http://www.lfr.lublin.pl/
http://www.wsparciewstarcie.bgk.pl/
https://www.bgk.pl/kalkulator-pozyczki-dla-wws/


Program Operacyjny 
Rozwój Obszarów 

Wiejskich
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• Premia na rozpoczęcie działalności ARiMR

• Przetwórstwo i marketing produktów rolnych ARiMR

• Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”(Podejmowanie działalności gospodarczej) –
Lokalne Grupy Działania
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Podejmowanie działalności gospodarczej
– Lokalne Grupy Działania

O pomoc może ubiegać się: osoba fizyczna,

• która: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

• jest pełnoletnia i ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim
objętym LSR tj. na obszarze jednej z gmin członkowski LGD.

• nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w
pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą
sklasyfikowaną jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja
napojów,

• w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku nie wykonywała
działalności gospodarczej tzn. nie była wpisana do CEIDG, nie
otrzymała dotychczas pomocy na operację w zakresie objętym
wnioskiem o przyznanie pomocy.
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Zakresy działalności gospodarczej, na które nie może być 
przyznana pomoc w ramach działania:

• działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po
zbiorach,

• górnictwo i wydobywanie, działalność usługowa wspomagająca
górnictwo i wydobywanie,

• przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,

• wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej,

• produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych,

• produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i
pozostałych wyrobów farmaceutycznych,

• produkcja metali,

• produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli,

• transport lotniczy i kolejowy,

• gospodarka magazynowa
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Jaka jest wysokość i forma pomocy

• Jest określona w Strategii danej LGD kwota pomocy dla projektów z 
zakresu podejmowania działalności gospodarczej i maksymalnie może 
wynosić 100.000 zł (praktycznie jest to kwota od 80 do 50 tys. zł)

• Pomoc ma formę premii i jest wypłacana po podpisaniu umowy 
przyznania pomocy w dwóch transzach: 

• - pierwsza transza obejmuje 80% kwoty przyznanej pomocy i jest 
wypłacana jeżeli beneficjent podjął we własnym imieniu działalność 
gospodarczą, zgłosił się do ubezpieczenia społecznego na podstawie 
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania tej 
działalności oraz uzyskał pozwolenia, zezwolenia i inne decyzje, 

• - druga transza obejmuje 20% kwoty przyznanej pomocy i jest 
wypłacana, jeżeli operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem 
a beneficjent poniósł koszty na działania określone we wniosku o 
przyznanie pomocy. 
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Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowalne

• kosztów ogólnych (koszty przygotowania dokumentacji technicznej,
sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego), 2. zakupu robót
budowlanych lub usług, 3. zakupu lub rozwoju oprogramowania
komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za
przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 4.
najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 5. zakup
nowych maszyn lub wyposażenia, 6. zakup środków transportu, z
wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do
przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą, 7. zakup rzeczy innych niż
wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów, 8. podatek od towarów i
usług (VAT), jeżeli zgodnie z przepisami prawa podmiot nie może w
żaden sposób odzyskać podatku VAT (aby podatek VAT był uznany za
koszt kwalifikowany beneficjent powinien uzyskać stosowną
interpretację w tej kwestii z Izby Skarbowej)
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Które LGD?
"Ziemia Biłgorajska"

Sikorskiego 12/42

23-400 Biłgoraj

Tel. 84 530 26 26

lgd@ziemiabilgorajska.

pl

www.ziemiabilgorajska.

pl

Gmina Turobin

Gmina Goraj

Gmina Frampol

Gmina Biłgoraj,

Gmina Tereszpol

Gmina Aleksandrów

Gmina Potok Górny

Gmina Biszcza

Gmina Księżpol

Gmina Łukowa

Gmina Tarnogród

Gmina Obsza

Gmina Radecznica

„ Nasze roztocze”

ul. Partyzantów 3, pok.218

Zamość

Tel. 84 6392966

roztocze@lgdnaszeroztocze.pl

www.lgdnaszeroztocze.pl

Gmina Adamów, Józefów, 

Krasnobród, 

Szczebrzeszyn, Zamość, 

Zwierzyniec
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Które LGD?
„Lepsze Jutro”

3-go Maja 10

22-500 Hrubieszów

Tel. 84 6962077

biuro@lgdhrubieszow.pl

www.lgdhrubieszow.pl

„Ziemia Zamojska”

Kornelówka 41

22-424 Sitno

Tel. 84 307 22 07

biuro@lgdziemiazamojs

ka.pl

www. 

lgdziemiazamojska.pl

Gmina 

Dołhobyczów, 

Hrubieszów, 

Mircze, 

Trzeszczany, 

Uchanie, 

Werbkowice, 

Miasto 

Hrubieszów

Gmina Grabowiec, 

Komarów Osada, 

Łabunie, Miączyn, 

Sitno, 

Skierbieszów, Stary 

Zamość, Sułów, 

Nielisz

„Roztocze 

Tomaszowskie”

ul. Lwowska 32

I piętro, pokój 104

Tomaszów Lubelski

Tel. 84 664 63 86

www.roztoczetomaszo

wskie.pl

Nabór w I pólroczu

2020 roku

Nabór w I półroczu 

2020 roku

Gmina Bełżec, Lubycza 

Królewska, Krynice, Susiec, 

Tarnawatka, Tomaszów Lubelski, 

miasto Tomaszów Lubelski
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Kryteria wyboru

Punktacja według kryteriów wyboru danej LGD

✓Kompletność dokumentacji

✓Utworzenie nowych miejsc pracy

✓ Grupy defaworyzowane (osoby powyżej 50 roku życia, osoby poniżej 35 
roku życia oraz kobiety)

✓ Innowacyjny charakter operacji

✓Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu 

✓Udział wkładu własnego w realizację operacji

✓Racjonalność i realność biznesplanu 

✓Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczył w szkoleniu
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Premia na rozpoczęcie działalności. (ARiMR)
• Premia w wysokości

• 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca 
pracy; 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 
miejsc pracy; 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co 
najmniej 3 miejsc pracy.

• I rata – 80% kwoty pomocy

• II rata – 20% kwoty pomocy

Pomoc jest przeznaczona dla:

- osoby fizycznej ubezpieczonej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik,
małżonek rolnika lub domownik (co najmniej 12 m-cy)

- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość
ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,

- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy
przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca 62



Warunki uzyskania dofinansowania

• beneficjent powinien zarejestrować się w odpowiednim rejestrze lub
systemie

• zobowiązać się do podlegania ubezpieczeniu społecznemu na podstawie
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych do dnia upływu okresu
związania celem – minim. 5 lat. Beneficjent nie będzie podlegał
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na podstawie przepisów o
ubezpieczeniu społecznym rolników do dnia upływu okresu związania z
celem.

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie:

Bez ASF - Nabór - czerwiec 2020 r.*

- Wnioski należy składać w Oddziałach Terenowych Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
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Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Nabór wniosków (tematyczny dla rolników) .

Wsparcie

-50% kosztów kwalifikowanych i jednocześnie nie więcej w okresie
realizacji Programu wynosi

• 100 000 zł, w przypadku rolników lub małżonków rolników: nabór dla
rolników wykonujących lub podejmujących działalność w ramach
rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz nabór tematyczny PKD w
zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej dotyczącej
przetwarzania

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji
wynosi 10 tys. zł .

Nabór wniosków - wrzesień 2020 r

Wnioski będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR.
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Rolniczy handel detaliczny

Zbywanie konsumentowi finalnemu oraz do zakładów prowadzących
handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego żywności
pochodzącej w całości lub w części z własnej uprawy, hodowli lub chowu
podmiotu działającego na rynku spożywczym.

• zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z
którą kwota przychodów zwolnionych od podatku dochodowego od
osób fizycznych wzrosła do kwoty 40 000 zł rocznie. Po przekroczeniu
limitu 40 tysięcy podatek dochodowy wynosi 2%.–

• Rolniczy handel detaliczny (RHD), umożliwia rolnikowi sprzedaż żywności
wyprodukowanej i przetworzonej we własnym gospodarstwie
bezpośrednio konsumentowi (z pominięciem pośredników).

• Do prowadzenia rolniczego handlu detalicznego nie jest wymagane
uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
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Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
Nabór wniosków (tematyczny dla rolników) .

Beneficjent:

- Rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu społecznemu 
rolników w pełnym zakresie ( dotyczy rolników rozpoczynających 
działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa produktów rolnych)

Rolnicy – Oddziały Regionalne ARiMR 

Pierwsza publikacja listy rankingowej nie później niż w terminie 90 dni 
od zakończenia naboru wniosków Aktualizacja listy – nie rzadziej niż co 
90 dni.

Szczegółowe informacje na temat poddziałania "Wsparcie inwestycji w 
przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" PROW 2014-
2020 udzielane są w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych w 
Centrali ARiMR (22) 318-47-70 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 
00 84 https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-
2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-
rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html

66

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html


Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.
Zakres wsparcia

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. 
koszty:

1) zakupu (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń, aparatury
pomiarowej, oprogramowania, wyposażenia niezbędnego do
prowadzenia działalności

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu
połączonego z modernizacją

3)przygotowania dokumentacji technicznej operacji

„Koszty budowlane" będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie
niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i
urządzeń lub wyposażenia, natomiast zakup środków transportu i
używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z

finansowania.
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Program Operacyjny Polska Wschodnia

Wsparcie w tworzeniu i rozwoju start-upów.

Pomoc można uzyskać w ośrodkach innowacji z Polski Wschodniej,
realizujących specjalny projekt „Platformy startowe dla nowych
pomysłów”. www.platformystartowe.gov.pl

Program obejmuje województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie,
świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę?

W Platformach startowych otrzymasz ekspercką pomoc i rozwiniesz
pomysł w rentowny model biznesowy. Możesz zgłosić swój pomysł do
wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy
plan inkubacji Twojego pomysłu
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Program Operacyjny Polska Wschodnia I etap

Ośrodki innowacji oferują dostęp do infrastruktury, mentoring, coaching
oraz inne usługi niezbędne do rozwinięcia nowego pomysłu.

Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i
biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym
katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na
miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i
model biznesowy przedsięwzięcia.
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Nie masz pewności, czy to odpowiedni program finansowania dla twojej firmy?
Napisz lub zadzwoń na infolinie 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Koniec przyjmowania wniosków

30.11.2022
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MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE
50 000 zł

WKŁAD WŁASNY   0%



Krok po kroku
• Wybierz platformę

Wybierz platformę realizacji projektu

• Wypełnij wniosek

Wypełnij formularz zgłoszeniowy online (Generator online, Instrukcja 
wypełniania wniosku)
https://lsi1420.parp.gov.pl/home?_ga=2.36594912.1328040933.1548251
666-1743432970.1546601481

• Ocena projektu

Poczekaj na ocenę Twojej koncepcji przez eksperta platformy

• Podpisz umowę

Po pozytywnej ocenie eksperta podpisz umowę
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Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu
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Miejsce inkubacji: Puławy

• Platforma startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu

• Na start Ekologia, żywność i produkty rolno-spożywcze, IT/ICT

• Rozwinięcie Twojego pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we 
współpracy z ekspertami

• Nabór kończy się w  styczniu 2021

• https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-
startowe

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/platformy-startowe


Platforma Startowa: Idealist

Miejsce inkubacji: Lublin

• Platforma Startowa: Idealist

• Na start Energetyka, turystyka, medycyna i zdrowie, IT/ICT

• Rozwinięcie Twojego pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we 
współpracy z ekspertami

• Nabór kończy się 31 sierpień 2021
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Platforma Startowa: Unicorn Hub

Miejsce inkubacji: Lublin

• Platforma Startowa: Unicorn Hub

• Na start Smart City/transport i motoryzacja, medycyna/zdrowie 
publiczne, IT/ICT

• Rozwinięcie Twojego pomysłu w innowacyjny produkt bądź usługę we 
współpracy z ekspertami

• Nabór kończy się 27 lipca 2022
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Etap II – wdrożenie pomysłu
Celem etapu 2 Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej jest sfinansowanie
rozwinięcia działalności biznesowej start-upów, które pomyślnie
zrealizowały projekt w ramach konkursu dla Platform startowych, chcą
wprowadzić produkt na rynek krajowy lub zagraniczny i systematyczne
zwiększać sprzedaż. www.parp.gov.pl

• MAKSYMALNE DOFINANSOWANIE – DO 1.000. 000 zł

• WKŁAD WŁASNY - minimum 15%

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

• na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem 
modelu biznesowego

• wynagrodzenie pracy personelu zarządzającego, personelu wsparcia 
oraz zespołu projektu

• zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych

• organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-
informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej
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Szkolenia w ramach środków EFS
https://wuplublin.praca.gov.pl/-/5420234-szkolenia-w-

ramach-srodkow-efs
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Szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

➢Formy wsparcia: Diagnoza potrzeb i ścieżka reintegracji, trening
motywacyjny i kompetencji społecznych, indywidualne poradnictwo
psychologiczne, indywidualne poradnictwo prawne, indywidualne
poradnictwo zawodowe, Warsztaty Aktywizacji Zawodowej,stypendia
stażowe, stypendia szkoleniowe, pośrednictwo pracy, zatrudnienie
wspomagane-trener pracy.

➢Grupę docelową stanowią osoby z terenu województwa lubelskiego:

Osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności:

- os. pozostające bez zatrudnienia, w tym: m.in. bierni zawodowo,
bezrobotni długotrwale, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z
zaburzeniami psychicznymi), osoby o niskich kwalifikacjach.
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Lista instytucji realizujących projekty

✓"SKUTECZNA AKTYWIZACJA”   - REKRUTACJA TRWA

Biuro projektu: Fundacja Fuga Mundi ul. Hutnicza 20 B 20-218 Lublin

tel: 815 348 290 e-mail: marcpiasecki@gmail.com ; www.praca.ffm.pl

✓ „SZANSA DLA MŁODYCH” - REKRUTACJA WRZESIEŃ 2020

Biuro projektu: Stowarzyszenie POSTIS ul: Tomasza Zana 3 A 20-601,Lublin

Telefon: 815 243 966 e-mail: biuro@postis.pl www.postis.pl

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul: Jezuicka 4 20-113 Lublin

tel: 815 342 652 e-mail: lublin@wolontariat.org.pl http://wolontariat.org.pl/lublin/

✓ „INTEGRUJ SIĘ Z NAMI - kompleksowe formy aktywizacji społeczno -
zawodowej mieszkańców województwa lubelskiego” - REKRUTACJA TRWA

Biuro projektu: Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon

ul. Długa 5/2, 20-346 Lublin, tel.: 575 342 377, e-mail: biuro@cusd.pl, 
www.cusd.pl, https://tiny.pl/tprnx
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✓„EKSPRESS DO ZATRUDNIENIA” oraz „KOMPETENTNI ZAWODOWCY” -
REKRUTACJA TRWA

Biuro projektu: Fundacja Rozwoju Aktywności Społecznej WSPÓLNOTA ul: 
Bluszczowa 13 , lok.6 

20-224 Lublin, tel: 508 153 484 e-mail: fras.wspolnota@gmail.com, 
www.fundacjawspolnota.pl

Partnerzy: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju 

Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie.
„CZAS NA AKTYWNOŚĆ!” - REKRUTACJA TRWA

Biuro projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

ul. Spokojna 9 20-074 Lublin tel: 814 421 021 e-mail: pcpr@powiat.lublin.pl

www.lublin.naszepcpr.pl

✓ „Z AKTYWIZACJĄ NA TY!”  - REKRUTACJA TRWA

Biuro projektu: BIURO PROJEKTU „Z aktywizacją na TY!

ul. Piłsudskiego 53, 22-400 Zamość, e-mail:biuro@eprojekty.info, tel: 537 710 418
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Projekty GOPS-ów

Dla mieszkańców Gmin: Rachanie, Grabowiec, Potok Górny, miasta
Zamość, Szczebrzeszyn, Łaszczów, Stary Zamość, miasta Hrubieszowa,
gminy wiejskiej Hrubieszów, miasta Tomaszów Lubelski.

• W projektach możliwe są dodatkowe formy wsparcia na przykład w

postaci: stypendium szkoleniowe i stażowe, ubezpieczenie NNW,

materiały szkoleniowe, odzież ochronna, wyżywienie podczas szkoleń,

zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia oraz

odbywania stażu – o szczegóły należy pytać w biurze projektu.
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Szkolenia dla osób zwolnionych lub zagrożonych 
zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
(w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy)

Formy wsparcia:

1. Indywidualny Plan Działania.

2. Pośrednictwo pracy.

3. Szkolenia zawodowe:

• Prawo jazdy kat. C,C+E oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w 
zakresie przewozu rzeczy.

• Prawo jazdy kat. D oraz kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie 
przewozu osób.

4. Staże i praktyki zawodowe.
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•
1. „Kierowca zawodowiec”- II edycja - REKRUTACJA TRWA

Biuro Projektu: Ośrodek Szkolenia „Kursor” Kaluźniak-Sztandera Spółka Jawna (z 
Fundacją MPM)

ul. Lwowska 24, 22-100 Chełm, tel.: 82 562 85 15, e-mail: kursor.sp.j@wp.pl, 
www.kursor-chelm.pl

2. „Na drodze do zatrudnienia” - REKRUTACJA TRWA

Biura projektu: Grupa Cargo Sp. z o.o. sp. Komandytowa, ul. Darwina 17 43-603 
Jaworzno

tel.: 32 413 88 00, e-mail: biuro@cargo.edu.pl, http://www.cargo.edu.pl

Fundacja MPM ul. M. C. Skłodowskiej 3/3.02,

20-029 Lublin, tel.: 792 111 750 e-mail: fundacjampm@gmail.com

3. „Mobilna Lubelszczyzna” - REKRUTACJA TRWA

Biuro projektu: Ośrodek Szkolenia KURSOR Kaluźniak – Sztandera, Spółka Jawna

ul. Lwowska 24 22-100 Chełm, tel: 82 562 85 15; 514 613 174, e-mail: 
kursor.sp.j@wp.pl

www.kursor-chelm.pl
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Co jeszcze w tym roku?

➢Projekty Urzędów Pracy - działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa 

Nabór ma na celu wsparcie osób bezrobotnych, tj. ich skuteczną aktywizację
zawodową. Przedsięwzięcia będą się koncentrować na wsparciu grup znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób starszych w wieku 50 lat i
więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych
oraz o niskich kwalifikacjach w celu aktywizacji zawodowej ułatwiającej im wejście
lub powrót na rynek pracy. Osoby te wymagają szczególnego wsparcia z uwagi na
okres bierności zawodowej, brak lub dezaktualizację posiadanych umiejętności i
kwalifikacji zawodowych, brak doświadczenia zawodowego czy też gorszą sytuację
zatrudnieniową. Ze względu na wysoki poziom ukrytego bezrobocia, w tym
głównie na obszarach wiejskich, w ramach Działania została zaplanowana
reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa w celu podejmowania
przez nich zatrudnienia poza rolnictwem.

• - informacja w poszczególnych PUP-ach.
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➢Projekty z naboru nabór nr RPLU. 09.01.00-IP.00-06 001/19, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa.

- operatorzy zewnętrzni – lista na stronie WUP Lublin

➢Działanie 11.1 Aktywne włączenie 

Rozstrzygnięcie w listopadzie  br.
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P O Ż Y C Z K I  N A  K S Z T A Ł C E N I E

• To pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ukierunkowane na 
wsparcie kształcenia ustawicznego.
- skierowany do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, 
chcących rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.
Uzyskane środki finansowe mogą zostać przeznaczone na studia 
podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób 
dorosłych (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 
24 miesiące.
Wniosek o pożyczkę będzie można złożyć tylko i wyłącznie za pomocą 
generatora wniosków o pożyczkę, który zostanie uruchomiony na 
stronach operatorów:

• http://inwestujwrozwoj.pl/ - kolejny nabór planowany jest na 
czerwiec-lipiec 2020 r.

• https://open.frp.pl/ brak informacji o terminie naboru
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Pożyczki:

▪ są dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy 
zatrudnienia),jak i dla osób 
samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach 
wychowawczych itp.).

▪ mogą zostać wykorzystane na podnoszenie kwalifikacji i rozwój 
kompetencji w placówkach edukacyjnych Polski i krajów Unii Europejskiej,

▪ są nieoprocentowane, nie zawiera żadnych dodatkowych kosztów 
(prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania itp.),

▪ mogą być przeznaczone wyłącznie na nierozpoczęte formy kształcenia (na 
dzień złożenia wniosku o pożyczkę),

Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do częściowego umorzenia pożyczki, 
które w sumie nie może przekraczać 25% jej wartości.
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Akademia PARP
www.akademiaparp.gov.pl

Szkolenia studia, coaching, mentoring, warsztaty, kursy. Szukaj, korzystaj i 
rozwijaj się.

Darmowe kursy online dla ciebie i Twojego biznesu.
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Oferta Akademii PARP

Tematyka szkoleń dopasowana jest do potrzeb firm z sektora MSP

➢ Kategorie główne: FINANSOWANIE, MARKETING I SPRZEDAŻ, PRAWO, WSPARCIE 
OTOCZENIA BIZNESU (IOB), ZARZĄDZANIE oraz Umiejętności interpersonalne; 
Umiejętności kierownicze; Umiejętności osobiste 

Nad zawartością merytoryczną szkoleń czuwają wysokiej klasy eksperci w
dziedzinie przedsiębiorczości i zarządzania. Akademia PARP wykorzystuje
najskuteczniejsze metody edukacji zawodowej. Szkolenia składają się z lekcji,
podczas których uczestnik jest informowany o celach i rezultatach szkolenia.
Treść przeplatają interaktywne ćwiczenia doskonalące. W szkoleniu występuje
wiele odniesień do praktyki. Po przejściu modułu (zestawu kilku lekcji)
uczestnik może sprawdzić swoją wiedzę za pomocą testu.

➢Kontakt -musisz się zalogować

➢https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online
https://akademia.parp.gov.pl/login/index.php
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Założenia perspektywy finansowej 
2021 - 2027



Pol i tyka  Spójnośc i  na  lata  2021 - 2027

• Uproszczenia zmniejszające obciążenia administracyjne

• Uproszczone formy rozliczania wydatków – ryczałt

• Kontrola i audyt – mniejsza liczba

• VAT kwalifikowany, niższe poziomy dofinansowania
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Pol i tyka  Spójnośc i  na  lata  2021 - 2027

• Redukcja budżetu o 10%

• 64,39 mld euro dla Polski (ceny z 2018 r)

• Łącznie 330,6 mld euro dla całej Unii

• Instrumenty zwrotne i dotacje
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Pol i tyka  Spójnośc i  na  lata  2021 - 2027
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EFRR 200,6 mld euro

EFS+ 88,6 mld euro

FS 41,3 mld euro



Pol i tyka  Spójnośc i  na  lata  2021 - 2027

• Przydział na lata 2021 – 2027 64,4 mld euro

• W stosunku do lat 2014 – 2020 zmiana o 23% 

• Na mieszkańca 239 euro

• Zmiana w stosunku do lat 2014 – 2020 o 24%

• Polska nadal otrzyma najwięcej środków
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Pol i tyka  Spójnośc i  na  lata  2021 - 2027

• Redukcja liczby celów z 11 do 5

• Większa przejrzystość

• Realizacja przy pomocy 3 funduszy (EFRR,EFS+,FS)
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Pol i tyka  Spójnośc i  na  lata  2021 - 2027
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Bardziej 
inteligentna 

Europa

Bardziej przyjazna 
dla środowiska 

bezemisyjna
Europa

Lepiej połączona 
Europa

Europa o silnym 
wymiarze 

społecznym

Europa bliżej 
obywateli
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Cel 3 – Lepiej połączona Europa

Rozwój lądowej infrastruktury transportowej (punktowej i liniowej)
w ramach sieci bazowej i kompleksowej TEN-T oraz poza nią (transport
drogowy, szynowy/kolejowy, wodny śródlądowy, morski,)

Rozwój wodnej infrastruktury transportowej: inwestycje w zakresie
budowy i modernizacji infrastruktury dróg wodnych morskich
i śródlądowych, m.in. portów, kanałów, nabrzeży, śluz, infrastruktury
żeglugowej i przeładunkowej, etc.

Transport wewnątrz powiatów, gmin, województw: z preferencją dla
transportu kolejowego; poprawa dostępności miast i ich odciążenie od
ruchu tranzytowego.
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Cel 3 – Lepiej połączona Europa

Wsparcie zmian w mobilności oraz zmniejszenie emisyjności sektora
transportu dotyczące wszystkich dziedzin transportu: towarowego,
zbiorowego i indywidualnego

Cyfryzacja sektora transportu zarobkowego (towarowego, pasażerskiego)
i indywidualnego

Zwiększenie dostępu do usług ultra-szybkiego szerokopasmowego
internetu:
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Cel 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym

Rozwój kompetencji i umiejętności wspierających transformację gospodarczą

Rynek pracy sprzyjający włączeniu społecznemu

Włączenie społeczne i integracja społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym

Usługi zdrowotne i opiekuńcze wspierające zdrowie i aktywność społeczno-
gospodarczą wszystkich grup społecznych

Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych podmiotów publicznych w udostępnianiu
usług publicznych
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Cel 5 – Europa bliżej obywateli – zintegrowany i zrównoważony rozwój
wszystkich typów terytoriów

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, prowadzona w sposób kompleksowy, poprzez
zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,
realizowane na podstawie programu rewitalizacji;

Ochrona, rozwój i promowanie dziedzictwa kulturowego i usług w dziedzinie kultury
jako ważnych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru;

Bezpieczeństwo przestrzeni publicznych, w tym dostosowanie przestrzeni publicznej,
architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli - seniorów,
osób z niepełnosprawnościami, ale też np. kobiet w ciąży i rodziców z małymi dziećmi;
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Cel 5 – Europa bliżej obywateli – zintegrowany i zrównoważony rozwój
wszystkich typów terytoriów

Rozwój obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, jak też
opartych o właściwości uzdrowiskowe i walory kulturowe stanowiące o ich wysokiej
atrakcyjności turystycznej, m.in. na potrzeby rozwoju sektora turystyki, ekoturystyki
czy srebrnej gospodarki.

Poprawa dostępu oraz jakości usług publicznych dla mieszkańców (edukacyjnych,
zwłaszcza opieki nad dziećmi do lat 3, zdrowotnych, opieki społecznej czy z zakresu
kultury

Wsparcie rozwoju gospodarczego, w tym doradztwa biznesowego, kształcenia
i szkolenia zawodowego, oraz przedsiębiorczości w oparciu o nowoczesne technologie

Rozwój obszarów wiejskich - ze szczególnym ukierunkowaniem na zwiększenie
obustronnych powiązań funkcjonalnych w relacji miasto-wieś

.
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https://rpo.lubelskie.pl/

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Dziękuję za uwagę!

Katarzyna Zawiślak, Bartosz Kwasowiec


